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Cabeça na núvem

Há tempos, mais capacidade era igual a 
mais espaço ocupado; quanto maior o que guardar, maior 

seria aquilo que usaríamos para abrigá-lo. Computadores gran-
des armazenavam uma quantidade maior de informação. A tecno-

logia evoluiu, entretanto, e garantiu que maiores quantidades de bits – 
unidade de medida da informação – fossem colocadas em espaços cada vez 

menores, e hoje você pode carregar uma infi nidade de arquivos em um dis-
positivo com pouco mais de três centímetros, como são os pen drives normais.

Imagine então que você não precisa de nenhum dispositivo ou espaço físico para 
colocar todas as informações que você tem no mundo virtual: músicas, fi lmes, do-

cumentos de texto ou imagens. Pense que você não precisa de um HD superpotente; 
aliás, você não precisa nem de um pouco potente; você não precisa ter um HD. Não tem 

necessidade de aumentar a capacidade do seu computador caseiro. Tudo que você pre-
cisa é de um monitor, um teclado, um mouse e uma conexão à Internet. É, você precisa da 

Internet para acessar todos os seus arquivos que estão na nuvem de informações da rede.

Esta é a cloud computing, ou computação em nuvem, o que há de mais recente em tec-
nologia da informação e algo a que seguramente você terá acesso muito rapidamente. Se 

não for por meio de um computador, será com a geladeira, a televisão ou mesmo a lâmpada 
que ilumina a leitura deste texto. Aliás, mesmo sem saber disso, você já deve estar na nuvem. 
Quando armazena arquivos no e-mail ou publica um texto ou uma foto em um site, recorre 
a serviços que operam em nuvem. E a maior vantagem disso – e de todo 
conceito e prática da cloud computing – é ter acesso a essas 
informações de qualquer lugar do planeta desde que co-
nectado à Internet.

A chamada nuvem é, na verdade, operada 
por data centers poderosíssimos. São imensos 
aglomerados de computadores conectados 
em rede com capacidade de armazenagem 
e processamento absurdos. Todas as suas 
confi gurações, o seu sistema operacional 

e os seus arquivos fi cam armazenados 
nesses computadores, que 

destinam pro-

cessamento a você 
assim que você os aciona pela Internet. Os sof-
twares, por exemplo, que hoje são produtos, passam a ser 
um serviço pelo qual você pagará uma taxa se quiser utilizá-
los em nuvem. Um bom jogo na luta contra a pirataria.

No caso da geladeira e da televisão mencionadas anteriormente, 
a nuvem promete uma revolução no modo como controlamos gastos 
com energia, por exemplo. Num futuro nem tão distante assim, casas 
inteligentes contarão com dezenas de chips que conectarão os aparelhos à 
rede. Do trabalho, você poderá desligar a cafeteira que esqueceu acesa pela 
manhã. Se a conta de luz vier mais alta que o esperado, você pode recorrer aos 
relatórios de consumo de cada aparelho e identifi car o problema. Redução de 
gastos e problemas ambientais.

Os computadores fi cariam mais baratos, já que somente precisaríamos dos pe-
riféricos (mouse, teclado, monitor), e qualquer empresa poderia contar com uma 
superestrutura de informática virtual sem gastar muito dinheiro – ao menos, em 
menor quantidade do que gastaria com a correspondência física dos serviços – e 
sem adquirir equipamentos que logo se tornariam obsoletos.

As possibilidades são elásticas e incluem perspectivas promissoras de inclusão di-
gital – a banda larga para todos vem aí trazendo chuva; a nuvem é possível – e 

facilidade de acesso, mas trazem também problemas que já vêm 
sendo levantados pelos gigantes que trabalham em nuvem; 

o principal deles, a segurança. Há uma entrega da pri-
vacidade sem precedentes na história humana 

quando lidamos com a Internet, e a tendência 
é que, com o aumento do uso da nuvem, essa 

perspectiva também cresça. É um caminho 
inevitável, que trilharemos cada vez mais 

rápido, como quem se move no ar ra-
refeito que precede a nuvem.
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Secreto, mas

não amigo

Eu.
Eaí, quem você
pegou no amigo

secreto?

De jeito nenhum,

talvez da próxima

eu não tenha

tanta sorte.

Vish, então 
vamos fazer

outro sorteio.

Fez uma espiral com o 
dedo, e a seguir asses-
tou-o na tecla do meio. 
Embora a voz de Neruda 
fosse emi  da com fi deli-
dade pela técnica japone-
sa, só os dias posteriores 
alertaram o carteiro sobre 
os avanços nipónicos da 
electrónica, pois a primeira 
palavra do poeta o perturbou 
como um elixir:

"Pós-scrito".

- Como se pára? - gritou Mario.

Beatriz pôs um dedo na tecla 
vermelha.

- "Pós-scrito". - dançou o rapaz e 
depositou um beijo na face da sogra. 
- Tinha razão, senhora. PS! Pós-scri-
to! Eu bem disse que não podia haver 
uma carta sem pós-scrito. O poeta não 
se esqueceu de mim. Eu bem sabia que a 
primeira carta da minha vida havia de vir 
com pós-scrito. Agora está tudo claro, sogra-
zinha. A carta e o pós-scrito.

- Bom - respondeu a viúva. - A carta e o pós-
scrito. E por isso está a chorar?

- Eu não disse nada.

"Queria mandar-te mais alguma coisa além das palavras. Por isso me   a minha voz nesta gaiola que canta. Uma gaiola que é um pás-
saro. Ofereço-ta. Mas também quero pedir-te uma coisa, Mario, que só tu podes fazer. Os outros meus amigos todos ou não

saberiam o que fazer, ou pensariam que sou um velho gagá e ridículo. Quero que vás com este gravador passear pela 
Ilha Negra, e me graves todos os sons e ruídos que fores encontrando. Preciso desesperadamente nem que seja do 

fantasma da minha casa. A minha saúde não anda bem. Falta-me o mar. Faltam-me os pássaros. Manda-me os sons 
da minha casa. Vai ao jardim e deixa tocar os sinos. Primeiro grava esse repicar fi ninho dos sininhos pequenos 

quando os agita o vento, e a seguir puxa a corda do sino maior, cinco, seis vezes. Sinos, meus sinos! Não há 
nada que soe tanto como a palavra sino, se a ouvimos de um campanário junto do mar. E vai até às rochas, 

e grava-me a rebentação das ondas. E se ouvires gaivotas, grava-as. E se ouvires o silêncio das estrelas 
siderais, grava-o. Paris é bonita, mas é um fato que me fi ca demasiado largo. Além disso aqui é inver-

no, e o vento revolve a neve como um moinho de farinha. A neve sobe e sobe, trepa-me pela pele 
acima. Faz de mim um triste rei com a sua túnica branca. Já chega à minha boca, já me tapa os 

lábios, já não me saem as palavras".

"E para que conheças alguma coisa da música de França, mando-te uma gravação do ano de 
1938 que encontrei esquecida numa loja de discos usados do Bairro La  no. Quantas vezes 

a cantei quando jovem. Sempre quis tê-la e nunca consegui. Chama-se J'a  endrai, can-
ta-a Tina Ke  y, e a letra diz: "Esperarei dia e noite, esperarei sempre que regresses".

Um clarinete introduziu os primeiros compassos, grave, sonâmbulo, e um 
xilofone repe  u-os ligeiro, mais ou menos nostálgico. E quando Tina Ket-

ty rezou o primeiro verso, o baixo e a bateria acompanharam-na, surdo 
e calmo um, sussurrante e arrastada a outra. Mario percebeu desta 

vez que as suas faces estavam outra vez molhadas, e embora 
tenha amado a canção à primeira audição, foi-se discreto 

até à praia até que o fragor das ondas fez que já não o 
alcançasse a melodia.

Trecho de O carteiro e o poeta 
(1985), de Antonio Skármeta

"Gravou o movimento do m
ar com

 o capricho de um fl atelista"

- Eu?

- Sim.

- Beatriz?

- Está a
chorar.

- Mas como posso 
estar a chorar se não 
estou triste? Se não me 
dói nada.

- Parece beata num veló-
rio - grunhiu Rosa. – Limpe a 
cara, e carregue no botão do 
meio de uma vez.

- Muito bem. Mas desde o princípio.

Fez voltar atrás a fi ta, carregou a tecla in-
dicada e aí estava outra vez a pequena caixa 

com o poeta lá dentro. Um Neruda sonoro e 
portá  l. O jovem dirigiu os olhos para o mar, e 

teve o sen  mento de que a paisagem se com-
pletava, que durante meses havia carregado com 

uma falta, que agora podia respirar fundo, que essa 
dedicatória, "ao meu ín  mo amigo e camarada Mario 

Jiménez" havia sido sincera.

- "Pós-scrito" - ouviu outra vez embevecido.

- Cale-se - disse a viúva.

2

13 dez2009

CMYK

Nunca foi de sorrir por qualquer motivo. Desde sempre a achavam estranha por isso. “Ela parece estar sem-
pre triste”, comentavam aos cantos. Realmente era. Mas não era assim uma tristeza ruim. Esse sentimento 
fazia parte dela, de seus dias, de suas músicas, livros, fi lmes, de seu jeito de sorrir. E por incrível que pareça, 
era feliz desse modo. Para Mariana aquilo era tudo normal, como gostar de dias frios e cinzas. Ver o céu gris 
se confundir com o mar era algo que lhe causava leveza. Sentava na areia e tentava adivinhar onde termina-
va um e onde começava o outro. Raramente conseguia, mas isso não importava. Em dias assim sua mente 
fl utuava, pairava sobre outros horizontes, não precisava pensar em mais nada.

Mas certo dia Mariana acordou diferente, mais triste que de costume. Era difícil explicar isso também, 
pois desse tipo de tristeza ainda não tinha experimentado. Era daquelas que doem nos poros e deixam 
a gente sem vontade de viver, sem pensar no dia seguinte. Não sabia o que fazer. Ligou o rádio, tirou os 
livros da prateleira, começou a olhar fotos antigas, cartas. Nada adiantou. Não passava, nem um pou-
quinho. Ela mesma sentia que aquilo não era normal. Não conseguia se concentrar em nada. Tentou 
caminhar pra refrescar a cabeça. Também não resolveu. Sua mente pulsava. Acompanhava seus passos 
e as batidas ainda mais tristes de seu coração calejado.

Leu bulas na esperança de encontrar um remédio letal para aquela tristeza que desconhecia, a qual sentia, 
pela primeira vez, que não lhe fazia bem, pelo contrário, deixava seu peito sufocado. Nem isso deu certo. 
Resolveu então tentar escrever. Lembrou quando era criança e buscava refúgio nos desenhos. Entretanto, 
não tinha mais habilidade com as pinturas. Se saia melhor com as palavras.

Assim, trancada no quarto, seu refúgio cotidiano, Mariana pegou uma folha em branco e começou a escre-
ver sua tristeza. E era tanta... Viu logo que aquele pedaço de papel não seria sufi ciente. Pegou outros, outros 
e outros. Lá fora chovia, chovia bastante. Ela encheu centenas de folhas, cadernos, os espaços em branco 
de seus livros de cabeceira, as partes de trás das fotos antigas, das cartas, as paredes do quarto, as portas 
do guarda-roupa. Quanto mais escrevia mais sentia que necessitava escrever e mais lhe doía aquela tristeza 
diferente. Era estranho. O vazio no qual se transformou seu peito não enchia nunca e aquela tristeza que ela 
ainda não conhecia não a deixava sossegada.

Passou horas escrevendo e reescrevendo histórias e suas histórias. As letras a cercavam, alucinavam 
sua mente, embaralhavam seus olhos. Para onde olhasse via escritos das mais diferentes coisas, mi-
núcias, passagens gigantescas.

E depois de tanto escrever, escrever, escrever, Mariana cansou e sentiu que poderia escrever o mundo intei-
ro outra vez e mesmo assim aquela tristeza não iria embora. Aquilo não serviu nem mesmo como remédio 
para amenizar. Deitou e, antes que os olhos enchessem novamente de lágrimas, dormiu. A chuva que caía 
aumentou como se quisesse acompanhar o sentimento derradeiro de Mariana, e acabou por entrar pelas 
frestas de sua janela. Começou a molhar as paredes embaralhadas de palavras de seu quarto e levar consigo 
cada sentimento, cada letra. E no fi m, acabou por lavar cada canto. A água escorria por debaixo da cama, 
passava ao lado de seu vasinho de pimenta – que também estava todo escrito, cada folha, cada galho –, ia 
em direção à sala, ao corredor do prédio, descia as escadas e formava um pequeno lago no quintal. Subia os 
muros altos e com grades do condomínio e voltava a descer, dessa vez em direção à rua.

Debaixo de seus guarda-chuvas, dentro de seus carros ou escorados em suas varandas, as pessoas 
não entediam o que viam. Era como se a água chorasse palavras de tristeza e escorre-se sem rumo e 
nem previsão de chegada.

*Jornalista

D
o cinza e outros 

cam
inhos incertos
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Salvem os vaga-lumes!

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Dizem que vaga-lumes vivem de um a três 
anos e então se apagam para sempre. Pouco 
tempo para uma criatura tão fascinante, essa 
tal lâmpada silvestre. Os meus vaga-lumes de 
estimação vivem mais, garanto, pelo menos 
uma década. E não os guardo dentro de um vi-
dro com a tampa furada ou coisa assim, mas um 
ao lado do outro para que eu possa tocá-los o 
quanto e quando quiser. 

Não falo do inseto ou de uma versão movida a 
pilhas alcalinas, mas dos livros da famosa série da 
editora Ática: série Vaga-Lume, que, bem certo, co-
meçou a circular em 1972, se consagrou na década 
seguinte e, hoje, depois de tanta história e de ter con-
sagrado tantos autores, está em extinção. 

É uma pena, afi nal, não foram poucos os que se iniciaram 
na leitura nesses livrinhos padronizados em forma e diver-
sos no conteúdo. Creio que, em verdade, toda a geração que 
nasceu em setenta e oitenta e que passou essas décadas, até 
90, na escola teve um dos títulos da coleção nas mãos. 

Eram histórias fantásticas e fantasmagóricas, de mistério 
e suspense, policiais e dramáticas... Para todos os gostos 
havia uma Lúcia Machado de Almeida ou um Francisco Ma-
rins, um Luiz Puntel ou um Marçal Aquino, escritores que 
ficaram conhecidos no cenário literário nacional pelas obras 
que assinaram para a série.

No Sebo Arca (Castro Alves, 1.908), numa prateleira pouco acima 
da altura dos meus olhos, reluziu uma nuvem dos pequenos insetos 
literários (o coletivo poderia ser ‘pisca-pisca’). Uma pequena fi leira de 
livros meio desengonçados guardam um tanto de memória, de carí-
cias e de travessuras de crianças e adolescentes.

Separei alguns títulos e os apresento por aqui.

O Rey, assim mesmo, com ‘y’, da série Vaga-lume foi o de nome Mar-
cos. Pseudônimo de Edmundo Donato (1925-1999), escritor, tradutor e 
cineasta brasileiro. Dele, foram 15 títulos lançados pela coleção, dentre os 
quais quatro possuem edições no sebo: Na Rota do Perigo (1992), Um Rosto 
no Computador (1993), Um Cadáver Ouve Rádio (1983) e O Diabo no Porta-
malas (1995). Romances juvenis que saem por R$ 5 ou R$ 7.

O Diabo no porta-malas é dos mais interessantes. Mário, o protagonista, 
vê o pai ser preso acusado de um crime que não comentou. Terá então de 
correr contra o tempo em busca do verdadeiro criminoso e de provas que o 
coloquem na prisão no lugar do pai. Uma narrativa cheia de ação e que, em dois 
toques, te leva ao fi nal do livro. Recomendadíssimo.

A mineira Lúcia Machado de Almeida (1910-2005) talvez tenha sido a escritora 
mais popular da série. Entre as obras mais conhecidas estão Spharion 
(1979, R$ 5), O Caso da Borboleta Atíria (1981, R$ 5) e O Escaravelho do 
Diabo (1996, R$ 10), além de saga de Xisto, no momento indisponível: As 
Aventuras de Xisto, Xisto e o Pássaro Cósmico e Xisto no Espaço. 

De Lúcia, indico o clássico entre os 
clássicos, O Caso da Borboleta Atíria, 
que conta a história da borboleta que 
com um defeito em uma das asas não 
consegue viajar longas distâncias. Mas 

é ela quem dará uma de detetive e tentará descobrir o que ou 
quem está matando as borboletas da floresta e ainda enfrentará 
o vilão Esqueleto Vivo e a Câmera de Tortura. Uma leitura angus-
tiante e mágica. Vale a pena. 

Também estão disponíveis no Sebo Arca, da série Vaga-lume da Ática: 
Tonico, de José Rezende Filho; Aventura no Império do Sol, da Silvia Cintra 
Franco; O Jogo do Camaleão, de Marçal Aquino; Cabra das Rocas, de Homero 
Homen; Um leão em família, de Luiz Puntel; O Feijão e o sonho, de Orígenes Les-
sa; Zezinho, o dono da porquinha preta, de Jair Vitória; O Super Tênis, de Ivan Jaf; 
Em Busca do Diamante, de Francisco Marins; Na Mira do Vampiro, de Lopes dos 
Santos, entre outros. A maioria custa R$ 5 ou R$ 7, apenas alguns chegam a R$ 10.

Mas os vaga-lumes estão morrendo porque o homem também quer ter luz. Quando 
esses pequenos insetos brilhantes fi cam sob a forte iluminação das cidades, a biolumi-
nescência deles é anulada, o que interfere diretamente no ciclo de reprodução e, assim, 
correm o risco de desaparecer. Tal como esses antigos livros que, aos poucos, vão fi cando 
apenas na lembrança de alguns alunos. 

A Ática bem que se esforçou com novos modelos da mesma série, lançando, por exem-
plo, a Vaga-lume Júnior, mas os estudantes não são os mesmos, a cultura é outra e a Internet 
é banda larga. Ficamos com o saudosismo. 

De qualquer forma, fica a dica aos pais que não conheciam ou estão em dúvida sobre o que 
livros comprar aos filhos. A coleção Vaga-lume é uma boa pedida. Boas histórias e um preço 
camarada. Além do mais, é uma boa ação em prol 
dos já raros vaga-lumes.
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Césa
pelos
vios 

“Eu sou um homem do mar”. A afi r-
mação pode parecer um tanto quanto estranha 
quando vinda de alguém que nasceu a centenas de quilô-
metros dos oceanos. Porém, conhecendo um pouco da história 
de César Augusto Gentilini e deixando-se levar pelo entusiasmo com 
que ele conta suas aventuras a bordo de alguns dos navios de cruzeiro mais 
luxuosos do mundo, temos que concordar: César é um homem do mar. 
Solteiro e hoje com 42 anos de idade, ele está contratado pela empresa 
norte-americana Princess Cruises e trabalha como vendedor nas lo-
jas dos shoppings dos navios em que embarca. 

Neste exato momento, César está navegando a costa da Amé-
rica Latina, no Oceano Pacífi co, a bordo do navio Star Prin-
cess – uma estrutura colossal com cerca de 300 metros de 
comprimento, 17 andares e capacidade para 2,6 mil pas-
sageiros e aproximadamente 1,2 mil tripulantes. Uma 
viagem que teve início no sábado passado (21), em 
Los Angeles (EUA) e que para ele terá uma duração 

de seis meses, terminando em Copenhague, na 
Dinamarca, provavelmente no dia 22 de maio 

de 2010. Mas, dias antes de viajar aos Estados 
Unidos para embarcar na próxima jorna-

da de trabalho, ele esteve em Marechal 
Cândido Rondon visitando parentes e 
amigos, oportunidade em que recebeu 
a equipe do Gazeta ALT para falar um 
pouco da sua profi ssão.

Acaso
Formado em Administração e morando 

em Curitiba há cerca de 20 anos, César con-
ta que acabou descobrindo a sua verdadeira 
vocação praticamente por acaso. No início de 
2006, ele estava de férias e, com alguns amigos, 
fez um cruzeiro de cinco dias pela costa brasilei-
ra. Naquela viagem, ele conheceu uma garota que 
trabalhava no shopping do navio e então pediu a ela 
qual era o processo para conseguir trabalhar em um 
navio. Ela passou o endereço de uma empresa da cida-
de de Santos (SP) para César mandar o currículo. Logo 
que desembarcou do cruzeiro, César seguiu as instru-

ções e enviou toda a papelada necessária.

“Aí a agência me respondeu que eu não tinha sido 
aprovado. Então, eu questionei o porquê. Me disse-

ram que provavelmente porque eu não sabia falar 
inglês fl uentemente. Aí respondi de novo que 

havia estudado inglês nos Estados Unidos 
e que depois fui intercambista do 

Rotary na Austrália, dentro do 
programa IGE (Intercâm-

bio de Grupo de Estu-
dos para profi ssio-

nais). Dessa vez 
pediram pra 

mandar 
novamente o 

currículo e fui chamado”.

Porém, o caminho que o levaria para dentro do navio ainda seria bastante 
longo. César conta que então foi para Santos onde fez uma entrevista e também o 

teste de inglês, sendo aprovado. Contudo, ele foi informado que não poderia ser con-
tratado, pois, como estava com 38 anos, já tinha ultrapassado a idade máxima estipula-

da pela companhia, que é de 35 para a primeira contratação. Mas, provavelmente acredi-
tando no potencial do candidato, a empresa deu continuidade ao processo de seleção. “Essa 

companhia em que eu trabalho até então não contratava brasileiros porque ela não vem pro 
Brasil. Ela tem 17 navios, mas só passam por aqui, não fazem cruzeiros pela costa brasileira. Aí 

o bambambã da empresa veio lá dos Estados Unidos, me entrevistou e me aprovou”.

Primeira viagem
César conta que, encerrado o período de entrevistas e de treinamento em terra, 

voou para Lisboa e na capital portuguesa embarcou no navio Grand Princess 
para o seu primeiro treinamento específi co para trabalhar no shopping do 
navio. Foi uma viagem de sete dias cruzando o Oceano Atlântico da Europa 

até Miami (EUA). Foi uma semana de treinamento intensivo a bordo e, 
quando chegou a Miami, César já estava designado para outro navio. 

Agora, para trabalhar como profi ssional efetivo no navio Sea Princess. 

O primeiro trabalho foi em uma loja de roupas que também 
vendia produtos diversos com a grife do Sea Princess. 

O choque da experiência ele lembra muito bem: “No 
começo arrumei a minha mala pra voltar umas três 

vezes, isso no período de menos de dois meses. Eu 
falei ‘vou embora daqui. Isso não vai dar certo, 

eu não vou aguentar’”. O motivo principal, 
conforme o entrevistado, era justamente 

as difi culdades com o idioma inglês. 

“Havia no navio pessoas de 58 
nacionalidades diferentes. 

Expressões e palavras 
da língua inglesa 

podem ter 
signif icados 

diferentes, depen-
dendo do país onde 

são faladas. É australiano 
falando com sotaque australia-

no, sul-africano falando com sotaque 
sul-africano. Aí vem um britânico com uma 
pronúncia completamente diferente daqui-

lo que a gente está acostumado. Tem tam-
bém os Filipinos que não pronunciam a 
letra F. Os indianos, e assim por diante! 
Essa mistura de sotaques me assustou 
muito e pensei que não ia conseguir 
aprender isso tudo. Eu era o único 
brasileiro trabalhando na loja e havia 
outros dois brasileiros no navio, um 
faxineiro e o outro limpava piscinas 

e o deque. Ou seja, eu não tinha com 
quem conversar. Me encontrava mui-

to pouco com eles. É a questão da so-
lidão, medo, insegurança, tudo bate. Eu 

não podia confi ar em ninguém, não enten-
dia o que eles falavam”.

Porém, a sorte de César começou a mudar 
depois que passou a receber maior atenção 

de sua supervisora, uma sul-africana, a qual 
ele considera o seu anjo da guarda. “Ela me 

incentivou a fi car, disse que no começo é as-
sim mesmo”. Logo depois, o bragadense aca-
bou transferido para a loja de presentes fi nos 
(Murano, Swarovski, Lladro). Para surpresa 
do próprio César, “uma loja que não vendia 
começou a vender bastante. Eu não sabia 
que tinha esse potencial. Mas acho que isso é 
característica de brasileiro. Nós explicamos 
para o passageiro o que é. A gente sorri, é 

simpático, é pró-ativo. Em um navio, vende-
se de tudo. Roupas, cosméticos, perfumes, 

relógios, cristais, porcelanas, conveniências 
e joias, que são o ponto forte. Para ser um 
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ar Augusto Gentilini, bragadense, navega 
s sete mares trabalhando em um dos na-
de cruzeiro mais luxuosos do mundo

b o m 
vendedor, 

a gente tem que 
aprender a identifi -

car o perfi l dos compra-
dores. O americano quer 

ser cumprimentado quan-
do chega à loja. O britânico 

vai entrar e se eu abordá-lo 
ele não vai gostar. O russo gas-

ta muito dinheiro, comprando 
apenas, ele não quer que ninguém 

venda nada pra ele. Só quer escolher 
e pagar no caixa. O japonês não toca 

o produto. Ele olha por todos os ângu-
los, sem encostar na peça. O restante do 
mundo pega, chacoalha, cheira, lambe, 
bota contra a luz, faz de tudo. O japonês 
também não gosta de ser abordado. Você 
aprende a respeitar culturas diferentes do 
mundo inteiro. Eu fui entendendo isso e fui 
fazendo dessa loja um diferencial”.

Vício
O regime de trabalho na companhia onde 

César trabalha funciona da seguinte maneira. O 
profi ssional é contratado para uma jornada de seis 
meses ininterruptos. Depois desse período, ele fi ca 
45 dias de férias não remuneradas e, então, fecha 
um novo contrato para mais meio ano e assim por 
diante. A carga de trabalho também é intensa, po-
dendo chegar até a 13 horas diárias. 

Depois de cerca de dois anos trabalhando em 
navios, César achou que já tinha vivido o bas-

tante dessa experiência.

“Eu resolvi fi car um período afastado por-
que achei que pra mim tinha sido o sufi -
ciente. Quis voltar a levar uma vida normal. 
Porém, uma vez me falaram no primeiro 
navio: ‘isso vicia, vai entrar na sua veia e 
você não vai mais largar. Se você pensar 
em fi car em casa você vai enlouquecer’. Eu 
não enlouqueci ainda porque vou voltar 
para o mar nos próximos dias”, comenta 
sorridente. E é possível entender o porquê 
deve ser tão difícil largar a profi ssão, ape-
sar das longas jornadas diárias de trabalho 
e da distância de casa e dos familiares.

“Quando o navio está atracado em algum 
porto, as lojas do shopping não abrem por-
que, a partir desse momento, o navio faz 

parte daquele país onde está. Então eu não 
posso comercializar nada porque sobre essa 

venda incide imposto, o que não acontece 
quando se está em alto mar. Assim, com as 

lojas fechadas, teoricamente estou de folga. 
Mas ocorrem trabalhos extras, como arru-

mar o estoque, fazer inventários. Se isso tudo 
estiver em ordem, aí eu posso deixar o navio, 

passear e conhecer os lugares. Se eu não quiser 
descer, eu tenho uma área destinada aos tripu-

lantes com mesa de sinuca, livraria, videoteca, 

cybercafé, piscina. É 
como se fosse um clube. E para nós 

que somos tripulantes toda noite tem uma 
atividade a partir das 23 horas. Às vezes é kara-

okê, campeonato de sinuca, baile à fantasia, uma 
vez por semana tem uma boate. A gente faz muitas 

festas temáticas. Por exemplo, Dia da Independência 
da Índia, e sempre tem muito indiano trabalhando no 

navio, a gente comemora. Na época do carnaval, faze-
mos um minicarnaval. Quando estávamos em Veneza, 

fi zemos um baile de máscaras. Digo que essa vida é bem 
ativa. Você só fi ca na sua cabine se você quiser”.

Outra questão bastante importante é a fi nanceira. Segundo 
o entrevistado, a atividade compensa não tanto quanto pelo 

que se ganha, mas pelo que se deixa de gastar: “Eu não diria 
que pagam muito bem. Eu digo que vale a pena. No meu caso, 
sou solteiro e alugo o meu apartamento. Então, a renda do meu 

apartamento, se eu estiver em terra, eu não tenho. Quando es-
tou embarcado eu tenho comida, saúde, não pago nenhum tipo 
de imposto, luz, telefone, IPTU, IPVA, combustível. Então quando 
você soma isso... Se você for controlado, você coloca todo o di-
nheiro que ganhou no bolso. A minha despesa hoje a bordo é de 
200 dólares por mês, o que é menos de R$ 400 reais”. 

Paixão
O tempo de aproximadamente um ano em que fi cou longe dos na-

vios e que terminou na semana passada foi importante para mos-
trar a César que ele e o mar agora são inseparáveis: “Eu não sabia 

que gostava tanto do mar. Eu só percebi isso quando eu voltei 
para Curitiba e comecei a trabalhar, a ter que acordar cedo, pe-

gar meu carro, enfrentar trânsito, viver a rotina de segunda 
a sexta-feira, ter contas a pagar... Aí, de repente, eu vi que 

aquilo que eu ganho como salário estando hoje em terra é 
muito menos do que eu economizo estando a bordo. En-
tão, a gente cai na real. Navegar é muito melhor. É uma 
forma de unir o útil ao agradável. Quando eu tinha uma 
vida normal eu sempre viajei muito por conta própria. 
Eu gastava muito dinheiro viajando. Hoje eu conheço 
36 países. Não sei quantas vezes fui pra Grécia, foram 
várias. Para Roma, umas quatro ou cinco vezes. Cada 
dia você vê uma coisa. Então, são momentos dife-
rentes que proporcionam para o tripulante essa vi-
são de mundo. Eu vi coisas que nunca imaginei que 
fosse ver. Foi uma emoção muito grande quando 
vi o sol da meia-noite na Noruega. Eu ouvia falar 
do sol da meia-noite quando estudava na escola. 
Ouvia falar do Kilauea, no Havaí. Eu fui lá, desci 
na cratera desse vulcão imenso. Quando eu fi z 40 
anos estava em Roma passeando com amigos no 
Coliseu, conhecendo o Fórum romano. Eu só te-
nho a agradecer, porque se não fosse essa minha 
profi ssão eu não teria condições fi nanceiras de fa-
zer isso, porque viajar é muito caro. Isso me levou a 
pensar e decidir a voltar a navegar”. 

Agora, ele mostra estar decidido a assumir 
de vez esta como sua profissão e trabalhar 
nela enquanto estiver bem de saúde. Aliás, Cé-
sar explica que as companhias de cruzeiro são 
extremamente exigentes nessa questão. Antes 
de embarcar, todos os tripulantes devem passar 
por exames rigorosos de saúde. E pessoas que 

possuem algum tipo de doença mais grave, como 
diabetes, ou contagiosa, como sífilis e AIDS, jamais 
são aceitas para esse tipo de trabalho.

César enfatiza ainda que “navio não é pra qualquer 
um. O cara tem que ser muito forte, ter muita estru-
tura psicológica. É um Big Brother. Todo mundo sabe 
o que você faz, onde você está. Não tem como fugir. 
Você tem que aprender a se virar nesse mundo. No en-
tanto, as pessoas crescem muito. Uma das coisas que 
aprendi a bordo é que a gente consegue viver com mui-
to pouco. Eu vivo com duas malas. Eu tenho um laptop, 
uma máquina fotográfi ca, um pen drive, meu unifor-
me, duas calças jeans, algumas camisetas 
e algumas bermudas. Ou seja, 
você vive com pouco”. 

Curiosamente, foi vi-
vendo e trabalhando 
nessas estruturas enor-
mes que cortam os 
mares que César teve 
uma revelação: “No 
navio, a gente apren-
de a dar valor a essas 
pequenas coisas”. 

*Jornalista e mestre
em História.
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N velas 

MALHAÇÃO ID
SEGUNDA - Cristiana joga água em Ber-
nardo para limpá-lo e tenta disfarçar o 
riso. Bia e Tati pulam o muro da PR3 e es-
barram em dois seguranças. Valentina e 
Lucca decidem mudar o jeito de agir um 
com o outro. 

TERÇA - Victor fala com Beto sobre o 
vidro de amônia e ele fi nge não saber do 
que se trata. Cristiana pede para Arlete 
indicar um terapeuta para Zuleide. Reco, 
Rodrigo e Juju tentam convencer Samira a 
ir ao Himalaia fazer um trabalho de grupo. 

QUARTA - Bia e Tati fi cam radiantes ao 
verem Cristiana e Bernardo discutindo. Ar-
lete põe um fi m na guerra entre os alunos e 
Emílio vai embora. Bernardo diz a Beto que 
vai se vingar de Cristiana. Bia cobra seu prê-
mio e Beto parabeniza o amigo. 

QUINTA - Bernardo desmascara Bia e 
Tati. Samira não sabe se está disposta a 
mudar os seus costumes para se adaptar 
ao Brasil. Bernardo pede para Tati e Bia 
decidirem como querem que ele pague 
a aposta. Juju conversa com Samira, que 
promete repensar suas atitudes. Antônio 
não deixa Nanda ir ao Rocket com Cris-
tiana e ela fi ca com raiva. 

SEXTA - Paulo Roberto avisa a Bernardo 
que ele irá estagiar em sua empresa. Juju 
pede para Reco e Rodrigo se comporta-
rem durante a reunião com Samira. Sa-
mira vai ao Himalaia e se apavora ao ver 
Reco de toalha. A FATI ganha o concurso 
de culinária. Cristiana estranha a fuga de 
Emílio do concurso. 

SÁBADO - Não há exi-
bição.

CAMA DE GATO
SEGUNDA - Verônica manda Roberto 
investigar Rose. Débora recrimina Pedro 
por deixar Tarcísio ser acusado por um 
erro que não cometeu. Alcino lembra 
dos comentários que Mari fez sobre Ve-
rônica e fi ca preocupado. Mari e Kátia 
planejam desmascarar Verônica. 

TERÇA - Alcino fi ca irritado com a pre-
sença de Consuelo. Mari se desespera 
por não conseguir convencer Alcino a ir 
encontrá-la. Roberto diz a Verônica que 
vai enganar Glória para obter informa-
ções. Rose, Ferdinando e Julieta veem 
Consuelo entrar na mansão. 

QUARTA - Consuelo diz a Rose que não 
vai denunciar Alcino nem Carlos Edu-
ardo. Alcino sai do hotel arrasado e vai 
falar com Mari. Rose diz a Consuelo que 
vai lhe dar dinheiro e proteção, caso ela 
denuncie Alcino e Carlos Eduardo. 

QUINTA - Roberto liga para Verôni-
ca, mas não consegue falar com ela 
e decide seguir o carro de Davi. Taís 
leva Bené contra sua vontade para o 
Esplêndido da Glória com a ajuda de 
Waldemar e Paquito. Davi chega ao lo-
cal onde Rose marcou com Consuelo e 
Gustavo fica nervoso. 

SEXTA - Julieta vê Verônica falar com 
Gustavo e avisa Ferdinando. Kátia conta 
para Mari sobre sua promessa de desco-
brir quem matou Natasha. Taís vai com 
Bené até a pensão e pensa nas promes-
sas de Sólon. 

SÁBADO - Verônica explica para Rober-
to seu plano contra Gustavo e Alcino. 
Rose, Ferdinando e Julieta fi cam preocu-
pados com a decisão de Gustavo. Bené 
tenta se reconciliar com Patrícia, mas ela 
o expulsa da pensão. Fiasco conta para 
Tião que Sólon lhe falou que não vai se 
casar com Taís. 

CARAS E BOCAS
SEGUNDA - Jacques enfrenta Frederico e 
afi rma que não sairá da mansão. Aluísio 
recebe o fi lhote de macaco e Xico foto-
grafa. Edgar diz a Judith que ela terá que 
entregar o macaco com ele. Espeto teme 
que o pai se decepcione ao conhecer sua 
namorada virtual. 

TERÇA - Denis fi ca surpreso ao encon-
trar Simone e disfarça. O médico revela 
que Jacques estava recebendo um trata-
mento inadequado e ele conclui que foi 
armação de Frederico. O sócio da hípica 
se oferece para pagar as aulas de Milena 
se ela concordar em montar a égua Safi ra 
nos próximos torneios. 

QUARTA - Galeno conta para Judith que 
Amarilys quer lhe tomar a galeria e Judith 
vai tirar satisfação com Dafne. Socorro 
ensina Denis a cuidar do macaco. Edgar 
encontra com Simone na butique de arte 
e os dois se enfrentam. Anselmo tenta fa-
zer Anita superar seus medos. 

QUINTA - Piedade convence Jacques a 
aceitar o dinheiro de Bianca e ele se emo-
ciona. Esther tenta impedir que Dafne 
converse com Hannah, mas ela insiste. 
Vicente se desilude com a rejeição de 
Hannah e decide ir embora do país. 

SEXTA - Hannah se declara para Vicente e 
ele desiste de viajar. Téo afi rma que Felipe é 
apaixonado por Bianca, mas a menina não 
acredita e acha graça da declaração. Renan 
foge com Vanessa na frente dos amigos. 

SÁBADO - Simone acusa Denis de tê-la en-
ganado mais uma vez e vai embora furiosa. 
Amarilys revela que Renan tem uma do-
ença mental que provoca surtos. Vanessa 
lamenta o que houve com Renan. Simone 
conta para Amarilys que Denis era seu na-
morado virtual. Lucas revela que tem ciú-
mes de Nicholas e Amarilys esconde que 
ele é seu professor de equitação. 

VIVER A VIDA
SEGUNDA - Bruno ouve Isabel convidar 
Renata e Raquel para ir à casa de Helena 
e se oferece para levá-las. Soraia incentiva 
Dora a contar sobre sua gravidez a Garcia 
ou a Alberto, que na verdade é o Marcos. 
Benê volta para a favela e afi rma que não 
quer mais saber de Sandrinha e José. 

ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO OS 
DEMAIS CAPÍTULOS DE “VIVER A VIDA” 
AINDA NÃO HAVIAM SIDO GRAVADOS.

CINQUENTINHA
SEGUNDA - Não há exibição.

TERÇA - Eduardo diz a Joaquim que pas-
sou a noite ao lado de Mariana. Gabriel 
ouve o amigo falar e passa mal. Batista 
liga para Dr. Catão. Celina, Bárbara, Claus 
e Lara tentam acalmar Rejane. Ela recebe 
um telefonema de Fátima avisando que 
Daniel Júnior foi atrás de Vanessa. 

QUARTA - Lara, Mariana e Rejane vibram 
por conseguir um possível fi nanciamen-
to para o projeto de construção de casas 
populares. Lara, Mariana e Rejane recla-
mam da demora de Claus. Leonor avisa 
Carlo que eles irão para o Brasil assim 
que ela vender suas joias. 

QUINTA - Lara, Mariana e Rejane 
não deixam Leonor sair do quarto 
de Joaquim. Carlo tenta abraçar João 
Alfredo e ele sai correndo. Bruno e 
Bárbara veem João Alfredo correndo 
e ficam intrigados. João Alfredo entra 
no quarto de Becky e a vê com Júlio 
Catão. Gabriel entra no quarto, logo 
após o pai, e briga com o médico. Ce-
lina, Leontina e James ouvem gritos 
vindos do quarto de Joaquim. 

SEXTA - Último capítulo.

BELA, A FEIA
SEGUNDA - Rodrigo debocha quando 
Verônica dá um beijo em Ricardo. Ele 
chama Verônica de cínica e Ricardo a 
defende. Rodrigo enfrenta o pai nova-
mente. Os dois discutem. Ricardo, furio-
so, chama Rodrigo de bastardo e diz que 
o fi lho está subordinado à Verônica. 

TERÇA - Clemente toca uma música ro-
mântica e Bela chora. Ele pergunta o que 
está acontecendo e Bela conta que Rodri-
go pediu demissão e Verônica é a nova di-
retora. Elvira interrompe e fi ca chocada. 
Bela revela que só continua na agência 
por conta de um pedido de Rodrigo. 

QUARTA - Vera elogia Cíntia, que fi ca 
incomodada. Cinta olha o relógio e 
Vera, séria, diz que a visita não acabou. 
Cíntia fi ca constrangida e Vera pergunta 
se ela está com pressa. Rodrigo muda de 
assunto e Vera diz estar muito preocu-
pada com o fi lho. 

QUINTA - Bela fi ca pasma ao ver Olga, 
que diz que nada atrapalhará a união de 
Cíntia e Rodrigo. Bela não aceita a hu-
milhação e avisa ainda que Rodrigo está 
muito preocupado com Olga e que se 
souber que ela tem andado por aí, pode 
não perdoá-la. Elvira lê o diário de Bela, 
que a surpreende. 

SEXTA - Cíntia pede ajuda de Adriano 
para descobrir se Bela e Rodrigo estão 
tendo um caso. Verônica ordena que 
Bela faça seu trabalho, assim como ela 
fazia tudo para Rodrigo. Bela, no entan-
to, diz que não fará nada que não seja 
obrigação de secretária. Verônica se faz 
de durona, mas não entende nada que 
está nas planilhas. Diogo não acredita 
que Rodrigo e Bela tenham um caso, 
mas Cíntia diz ter quase certeza. 

SÁBADO - Não há exibição.

PODER PARALELO
SEGUNDA - Rudi fi ca perplexo diante 
de Nícia na cama com Domi. Nícia ten-
ta se explicar para Rudi, mas ele a cha-
ma de vagabunda, diz que ela não tem 
moral e a acusa de ter matado Jorge. Ele 
afi rma que ela foi cúmplice do Tony e 
ressalta que vai denunciar os dois. Tony 
fala para Paulo que para ter Khalid do 
lado deles eles têm que aceitar Laila. 

TERÇA - Tony entrega sua arma para 
Fernanda. Bruno deixa a arma sobre a 
mesa. Fernanda corre e segura a arma 
dele. A pedido da Fernanda, Rudi coloca 
as armas em um lixo. Bruno pergunta a 
Tony quem atirou em Jorge. Tony nada 
diz. Bruno acusa Tony de ser um assas-
sino frio capaz de matar a própria mãe. 

QUARTA - Vânia olha para Armando 
morto, em estado de choque. Um ce-
lular toca, mas Vânia não o encontra. 
O delegado da pequena cidade e os 
investigadores examinam Armando.  O 
delegado afi rma que não há nenhum 
sinal de luta, por isso acreditam que Ar-
mando foi surpreendido pelo assassino. 

QUINTA - Lígia pergunta a Téo onde 
Tony está. Téo diz que não sabe. Lígia 
confessa a Téo que não vai aguentar 
perder Tony. Lígia se oferece para ir com 
Téo ao hospital buscar Berenice. Rena-
to avisa a Neide que ela será intimada 
a depor na Polícia Federal. Neide tenta 
se acalmar. 

SEXTA - Pavão atira contra o carro de 
Laila. Bruno manda Laila parar, pois 
sabe para onde Pavão vai levar Fernan-
da. Bruno liga para Zé Formoso e afi rma 
que pode ajudá-lo a acabar com o Pa-
vão. Fernanda está insegura, pois Bruno 
conhece a fortaleza.

SÁBADO  - Não há exibição.

70 anos
Na terça-feira, um dos maiores clás-

sicos do cinema norte-americano completa 70 
anos. Quem é que já não viu, pelo menos um pedaço, de 
E o Vento Levou? O romance dramático, ou o drama-épico, 
de Victor Fleming, parece não envelhecer e ainda está en-
tre as obras favoritas de muita gente.

Inspirado no livro homônimo de Margaret Mitchell, 
Gone With the Wind – nome original em inglês – virou 
roteiro pelas mãos de Sidney Howard com a colabo-
ração de inúmeras pessoas e de dois dos melhores 
escritores norte-americanos do século XX: F. Scott 
Fitzgerald, autor do conto O Estranho Caso de Ben-
jamin Button, e William Faulkner, prêmio Nobel de 
literatura de 1949.

Em 233 minutos, o fi lme traz a saga de Scarlet 
O’Hara (Vivien Leigh), fi lha mimada e atrevida de Ge-
orge (Th omas Mitchel), um imigrante irlandês que 
fez fortuna como fazendeiro ao Sul dos Estados Uni-
dos. A moça é apaixonada por Ashley Wilkes (Les-
lie Howard), fi lho do fazendeiro vizinho. Mas ele 
casa com Melanie Hamilton (Olivia de Havilland) 
e Scarlet, para fazer ciúmes, aceita o pedido de 
Charles (Rand Brooks), irmão de Melaine, casando 
com ele no dia seguinte ao casamento dela.

A Guerra da Secessão é declarada e Charles e Ash-
ley se alistam. Charles morre no começo do con-
fronto entre o Norte e o Sul estadunidense. Scar-
let, viúva, se muda para Atlanta, vai esperar Ashley 
ao lado de Melaine. Nesse período, acaba servindo 
como enfermeira e sente na pele a fome e a pobreza. 
Ao voltar para a fazenda dos pais, encontra a mãe 
morta, o pai louco e toda a fortuna da família des-
truída. E ali terá de mostrar forças para não perder 
o que lhe resta. Para isso, junta-se ao aventureiro 
Rhett Buttler (Clark Gable) e, com ele, leva o fi l-
me a um fi nal inesperado.

E o Vento Levou custou aos cofres da MGM 
cerca de US$ 5 milhões. Cinco anos após 
o lançamento do fi lme, a renda obtida já 
ultrapassava os US$ 35 milhões. O fi lme 
foi indicado a 13 Oscar, fi cando um atrás 
apenas de A Malvada, de 1950, e Tita-
nic, de 1997. Ganhou 
dez estatuetas, o que 
o coloca ao lado 
de Amor, sublime 
amor (1961), e 
atrás de Ben-
Hur (1959), Ti-
tanic e Senhor 
dos Anéis: o 
retorno do 
rei (2003).

Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

Receita de
ano novo 
(Carlos
Drummond
de Andrade)

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 

Ano Novo sem comparação com todo
   [ o tempo já vivido 

(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 

não apenas pintado de novo, 
  [remendado às carreiras, 

mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo 

até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) 

novo, espontâneo, que de tão
   [perfeito nem se nota, 

mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
você não precisa beber champanha

   [ ou qualquer outra birita, 
não precisa expedir nem receber mensagens 

(planta recebe mensagens? 
passa telegramas?) 

 

Não precisa 
fazer lista de boas intenções 

para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 

pelas besteiras consumidas 
nem parvamente acreditar 

que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 

e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 

liberdade com cheiro e gosto de 
   [pão matinal, 

direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. 

 

Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 

mas tente, experimente, 
  [consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre.

Mãos dadas
(Carlos Drummond de An-
drade)
 
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considere a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história.
Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem 
    [vista na janela.
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida.
Não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafi ns.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente,
   [ os homens presentes,
a vida presente

6

13 dez2009

CMYK

H róscopo Cin ma
ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO

VIRGEM 

Novas e propícias amizades, prospe-
ridade profi ssional, fi nanceira e social 
e muito otimismo quanto a uma vida 
tranqüila e feliz em um futuro próximo, 
é o que indica o fl uxo astral do dia. 

Aproveite a infl uência astral deste dia 
para conhecer o maior número possí-
vel de pessoas. As amizades que fi zer, 
vai lhe trazer vantagens. Dia promissor 
para tudo em geral.

Disposição tranqüila e excelente esta-
do mental para entabular novas coisas 
visando sua melhora geral. A elevação 
da personalidade será o ponto máximo 
de seu sucesso. 

Muito bom dia para tratar de assuntos 
e negócios relacionados com escritas, 
mundo artístico e social. Lucros pelo 
esforço profi ssional e êxito social, tam-
bém se apresentarão. 

Tudo dependerá de suas próprias 
ações neste dia. Evite atritos com 
pessoas desconhecidas seja qual for 
o motivo. Regular para o romance e 
bom para os negócios.

A infl uência da lua promete bons ganhos e 
lucros em negócios rápidos e especulações 
razoáveis. Especial atenção aos assuntos 
domésticos, familiares, profi ssionais e tudo 
o que lhe dê elevação e estabilidade.

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Dia pouco propício para tratar de assun-
tos jurídicos e fi nanceiros e para impor 
idéias em seu campo profi ssional. Outros-
sim, tudo que se diz ser novo (negócios, 
empresa, etc.) deve ser posto de lado. 

Se evitar a tensão nervosa diante das 
pessoas importantes, tudo poderá 
acabar bem neste dia. De qualquer 
maneira, mantenha a serenidade e não 
discuta com ninguém. 

Sua vontade de vencer na vida estará 
exaltada neste dia. Os negócios deve-
rão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho 
será progressivo e a sua vida social e 
amorosa deverá prosperar. 

Deverá dar mais atenção à possibi-
lidade de fazer novos e proveitosos 
contatos pessoais, associar-se a al-
guém e absorver a continuidade que 
os astros lhe confere. 

O sol e o planeta Vênus, vai benefi ciá-lo 
em tudo. Todavia, continue zelando pela 
saúde e tome cuidado com acidentes ca-
seiros. O fl uxo de Saturno está lhe dando 
continuidade, persistência e objetividade.

Ótimo dia para obter a colaboração de 
outras pessoas para mudar a sua vida para 
melhor. Contudo, seja determinado e evite 
a precipitação. Ótimo ao trabalho, aos con-
tatos sociais, as novas amizades e ao amor. 

CASCAVEL

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2h15. Cine JL 1: 
Diariamente 14h00, 16h30,  19h00 e 
21h30. Cine West Side 2: Sexta/ Sába-
do/ Domingo/ Segunda e Terça-feira 
14h00, 16h30,  19h00 e 21h30. Quarta-
feira 14h00, 16h30, 19h15, 21h45. Quin-
ta-feira 14h00, 16h30 e 19h00. 

Atividade Paranormal

Suspense, 12anos / Legendado, dur. 
1h25. Cine JL 2: Diariamente 14h00, 
15h50, 17h40,  19h30 e  21h20. 

2012

Ficção - 12 anos- Legendado - Dura-
ção: 2h40. Cine JL 3: Sex.Sáb. Dom. 
Seg. Ter.Qua.  15h00,  18h00 e  21h00. 
Qui. 15h00 e 18h00. West Side 1: Sex-
ta/ Domingo/ Segunda/ Terça/ Quarta 
e Quinta-feira: 14h30, 17h40 e 20h40. 
Sábado 14h30, 19h00 e 21h45.

Avatar (pré-estreia)

Aventura, Livre/ legendado, dur. 2h46. 
Cine JL 3: Qui. 21h00. Cine West Side 2: 
Quinta-feira: 21h30.  

Código de Conduta

Ação- 16 anos- Legendado- Duração: 
1h43min.  Cine JL 4: Sáb. Dom. Qua. 
15h20, 17h20, 19h20 e 21h20. Sex. Seg. 
Ter. Qui. 19h20 e 21h20. 

FOZ DO IGUAÇU

Novidade no Amor

Comédia Romantica - 14 anos- Legen-

dado - Duração: 1h36min. Boulevard 1: 
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, 
Domingo:   20h00.

 

Código de Conduta

Ação- 16 anos- Legendado- Duração: 
1h43min. Boulevard 1: Segunda, Ter-
ça, Quarta, Quinta, Sexta, Domingo:     
22h30.

 

2012

Ficção - 12 anos- Legendado - Duração: 
2h40. Boulevard 2:  Segunda a Sexta: 
19h00 e 22h00. Sábado e Domingo: 
16h00, 19h00 e 22h00. 

 

Lua Nova

Suspense/Romance/Terror - 12 anos- 
Dublado - Duração: 2h15. Boulevard 3: 
Segunda a Sexta: 19h30h e 22h15. Sába-
do e Domingo: 17h00, 19h30 e 22h15.

Julie & Julia (Estreia Sábado, 12/12)

Drama-   12 anos- Legendado - Du-
ração: 2h04. Boulevard 4: Segunda a 
Quinta: 19h45 e 22h20. Sábado e Do-
mingo: 17h15, 19h45 e 22h10.

JullianeBritaCASCAVEL | PR

Anderson

Antikievicz Costa
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O Disco 
Compacto é um espaço 

destinado a comentários individu-
ais, intransferíveis e aleatórios sobre os CD 

indicados (ou não). As opiniões emiti-
das não são de responsabilida-

de do autor do texto.

Conheci Hometime, do One eskimO, em 
2008. Fiquei fascinado com a música e com 
a animação, que, aliás, ganhara naquele ano o 
Bri  sh Anima  on Awards, na categoria Public 
Choice Music Video. O esquimó, a girafa, o pinguim 
e o macaco em meio àquele mundo fantástico e gé-
lido e triste e mágico ao passo da melodia carregada 
de sensibilidade sobre o mundo... perfeito.

Na época, não havia muito mais deles para ouvir, en-
tão, fi quei por ali. Até que por esses dias soube que, fi -
nalmente, haviam lançado o primeiro álbum, One eskimO. 
Ouvi e, confesso, houve certa decepção.

O disco começa bem com a própria Hometime, seguida de 
Astronauts e Kandi. Três belíssimas canções que mesclam um bom 
ambiental-pop ao eletro-acústico, mistura que é a identidade do grupo. 
Daí pra frente a coisa desanda. Slip tenta uma linha mais comercial, do estilo 
clichê, que não funciona; Simpleday, apesar do belo arranjo de violão e melodia 
tem um refrão coral em falsete que não é tão agradável de ouvir, sensação que se 
repete em Choclate; e a tão esperada All Balloons... defi nitivamente, ‘la-la-la’ e palmas 
fi caram nos anos noventa para mim. 

As três faixas fi nais resgatam o ritmo como podem. Chosen One é mais simples, tem 
menos atmosfera e mais violão: funciona. UFO é meio viajada, meio interessante, mas não 
empolga. Amazing fecha o disco com pompa lembrando o começo do disco. Nada mal.

É um álbum conceitual, pensado, segundo o quarteto de londrinos, imageticamente. Cada 
faixa é um episódio da odisseia animada intitulada Th e Adventures of One Eskimo, da qual 
o vídeo que eu havia assistido faz parte. O grupo promete uma experiência audiovisual sem 
igual. Mais que videoclipes, menos que fi lmes.

As letras e as canções repletas de texturas contam a história de um esquimó (Kristian Leontiou) 
que, ao lado dos amigos animais músicos: a Girafa baterista (Adam Falkner), o Penguim guitarrista 
(Pete Rinaldi), e o macaco baixista e ‘fl autista’ (Jamie Sefton), parte em busca de Little Feather, seu 
grande amor, da qual foi separado pelo vilão Mr. Top Hat. No site fi ndlittlefeather.com tem joguinhos 
com trechos do vídeo, que, para ser visto na íntegra, tem de ser adquirido no iTunes (HA!).

Enfim, talvez goste mais do álbum quando o aliar a imagem. Por 
enquanto, é um disco para almas mais calmas 

que a minha.

Adocicado a mim chegou o picolé de 
One eskimO. A banda indie inglesa apare-
ceu como um presente já conhecido: uma 

pequenina caixa de embrulho bonito, cheia 
de lembranças, cheiros de infância e carinho. 
Foi uma carícia ouvi-los contar uma história 

repleta de sutilezas, em que cada pedaço pa-
rece ter sido cuidadosamente escolhido para 

fazer parte de um todo com que quiseram pre-
sentear o público. Funcionou.

O álbum homônimo da banda de quatro integran-
tes é o de estreia. O que já foi um ponto a mais. Já 

disse por aqui o que penso de álbuns, principalmente 
os lançados na era de singles e de baixar músicas pela In-

ternet: é fundamental um cuidado do artista em criar um 
conceito para o todo, que apoie as músicas umas nas outras e 

as faça alcançar um sentido diferente que os das partes separadas. 
Expandir sentidos é a pedida para que eu queira o álbum inteiro, não 

uma música só. Isso me faria comprar um CD e não só baixar um single.

A proposta do One eskimO foi exatamente essa. Na busca por uma experiência audio-
visual – a experimentação se dá nas telas dos computadores, não só nos nossos fones –, o 

grupo combinou música e animação num álbum que acompanha o CD: Th e Adventures of 
One eskimO, em que cada canção transforma-se em um dos dez capítulos para as belíssimas 

animações cujo momento mais conhecido é o singelo clipe de Hometime, a canção de abertu-
ra do álbum, mas não o primeiro capítulo da história.

O capítulo inicial da história se passa com a segunda música do álbum, Astronauts, e é inti-
tulado Lost Love, ou Amor Perdido. A canção, aliás, é a minha preferida. Apesar de a já men-
cionada Hometime vender bem as intenções da banda – um indie com fundo mágico, violões 
acústicos, voz calma, acolhedora, melodia que enternece –, a balada de Astronauts parece 
uma carta de amor: o violão range sonhador e melancólico sob a voz de cicatrizes de Kristian 
Leontiou embalada por um teclado amendoado. É difícil não ser sinestésica ao ouvi-la.

Não gosto de contar o fi m da história, mas Amazing é a cereja do bolo e apresenta o décimo 
capítulo: Leap of Faith, ou Suspiro de Fé, numa tradução bem livre. Você não precisa ver a 
animação ou entender a letra para entender que há esperança. É incrível como contar uma 
boa história é encantador e acalenta, mesmo no frio.
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Pensado estritamente como movimento literário, 
a beat generation encerra-se entre 1944 e 1958, 
respigando alguma coisa em 1959. E só. O 
que vem depois disso é consequência. 

Meio século depois, o mer-
cado brasileiro ganha 
reedições dos principais 
títulos beats, novas tra-
duções e a academia 
publica um número cres-
cente de ensaios e teses 
sobre o movimento. Afi-
nal, o que há de novo?

Em verdade, nada. É a 
prosa e a poesia atuais 
que andam meio chatas 
mesmo. Ou porque a 
beat generation, mesmo 
distante em termos de 
contexto, continua a ser 
uma referência em termos de 
experimentação e inovação na 
linguagem, de postura literária, o 
que nos falta hoje.

Poeta, ensaísta e tradutor de Allen 
Ginsberg, Claudio Willer conhece bem 
esse terreno. No recém-lançado livro Ge-
ração Beat (L&PM, 2009), o autor, sem 
rodeios, ensaia uma introdução crítica 
aos brasileiros a essa jornada ao mundo 
das drogas, sexo livre, jazz e literatura. 
Didático, Willer fala de etimologia, des-
creve a gênese do movimento, a maneira 
como se insere na cultura de massa e o 
coloca em perspectiva a contracultura e 
os hippies (alguém já disse, “todo hippie 
deve a liberdade a um beatnik”). 

Além disso, traz pequenas biografias, 
tanto literárias como sexuais, dos três 
principais beats: Ginsberg, Kerouac e 
Burroughs são ‘intertextuais’ num nível 
elevado de ‘promiscuidade, eu diria. Por 
fim, Willer, antes de apresentar os repre-
sentantes brasileiros, discute de que ma-
neira a crítica literária – canônica como é 
hoje, para não dizer careta – deveria analisar a 
beat, onde vida e obra são indissociáveis.

Beatitude
A expressão beat generation, segundo Allen Gins-

berg, “surgiu em uma conversa entre Jack Kerouac e 
John C. Holmes em 1948. Discutiam a natureza das 
gerações, lembrando o glamour da lost generation (ge-
ração perdida), e Kerouac disse: ‘Ah, isso não passa de 
um geração beat ’. Falavam sobre ser ou não uma ‘gera-
ção encontrada’ (como Kerouac às vezes a denomina-
va), uma ‘geração angélica’, ou qualquer outro epíteto. 
Mas Kerouac descartou a questão e disse ‘geração beat ’ 
– não para nomear a geração, mas para desnomeá-la –”. 

O termo beat também é associado ao vocabulário mar-
ginal da Times Square, em Nova Iorque, um hip talk que 
o delinquente e amigo dos beatniks Herbert Hunke cos-
tumava dizer, quase como um mantra pessoal: “Man, I 
am beat”, algo como “Cara, estou ferrado”.

Beatnik, por sua vez, tal como explica Willer, “é um termo 
irônico, depreciativo, criado pela mídia (apareceu pela pri-
meira vez no San Francisco Chrocicle, em 1958). Fusão com 
Sputnik, o primeiro satélite artificial, referia-se ao fenômeno 
coletivo, ao grande número de jovens que vinham adotando 
a estima e atitude dos beats. Mas servia para indicar que algo 
estava acontecendo: designava não mais um grupo de auto-
res, mas um acontecimento social, além de geracional”.

Geração das ruas
A beat começa na década de 1940 em Nova York. Kerouac, 

Burroughs e Ginsberg fazem uma poesia urbana, tanto talhada 
na linguagem das ruas quanto carregada de experienciais pes-
soais, críticas à cultura oficial e aos valores instituídos.

Quando se mudam para São Francisco, isso já na década de 
1950, a visão da beat se expande ao dialogar com outras expres-
sões artísticas, como a música, a escultura, a pintura e a fotogra-
fia, e com novos artistas, como Gary Snider, Lawrence Ferlinghetti 
e até Norman Mailer, um dos grandes nomes do New Journalism. 

Mas o caráter marginal da beat, tal como ressalta Wilson Alves-
Bezerra, não deve reduzi-la a subliteratura. Se a base literária do 
movimento (Dostoiévski, Ezra Pound, Whitman, William Blake, 
Thomas Wolfe), as “bases musicais (o jazz bop) e religiosas (o mis-
ticismo cristão, o gnosticismo, o taoísmo) ajudam a compor um 
perfil que mantém a literatura beat como literatura de vagabundos”, 
não a tornam uma “literatura vagabunda”.

A beat catalisa todas essas influencias, vive essas influências e as exala 
na linguagem, que oscila “do mantra ao sexo explícito, do sagrado ao pro-
fano, do espiritual ao material”. 

De uma forma ou outra, com o movimento beat veio uma nova visão 
política e cultural que buscava a conciliação entre justiça social e liber-
dade individual, entre arte e vida. “A beat não foi um vanguardismo tar-
dio, mas um movimento típico de segunda vanguarda. Representou o 
novo e foi inovadora naquele contexto (...). Se recuperou o ímpeto ino-
vador do primeiro ciclo vanguardista, adicionou-lhe novas tomadas de 
posição, não só estéticas, mas políticas”.

Uma profusão de ideias movida pela heterogeneidade 
e por ser mais do que um movimento literário, 
um grupo de amigos. “Reunir desde o filho 
de um morador de rua, Neal Cassady, até o 
descendente de uma elite econômica, William 
Burroughs, e o autodidata Gregory Corso, que 
conhece literatura na cadeia, até Lawrence Fer-

linghetti, doutorado na Sorbonne, a diferen-
cia de movimentos europeus”.

Man, I’m beat
O Uivo e Kaddish (L&PM, 1984, 2005) estabeleceram 

Allen Ginsberg (1926-1997) no pelotão de frente da geração 
beat . Rimou em forma livre a própria história e a dor de ver a 

mãe passar boa parte da vida dela internada devido a surtos 
e delírios paranoicos. Tudo o levou a explorar na linguagem 

a razão de estar no mundo e o sentido da vida. Defendia 
uma sociedade pacífica em que a loucura e outros compor-

tamentos convivessem de forma harmoniosa. Ao conhe-
cer os demais beats, passou a incursionar pelo obsceno e o 

pornográfico sem perder o fio autobiográfico.

Ginsberg “foi o ideólogo, o pensador da beat em pales-
tras, manifestos e ensaios ao longo de toda a sua vida. E 

seu grande agitador. Barry Miles credita a própria existên-
cia desse movimento à sua capacidade de fazer contados 
e promover animação cultural, levado pelo messianismo, 
por acredita-se cercado por uma constelação de gênios a 
quem tinha a missão de divulgar”.

William S. Burroughs (1914-1997), na pintura, conseguiu 
certa repercussão com a chamada shotgun painting, pintura 
abstrata completada com tiros de carabina. Na literatura, 
construiu atmosferas fantásticas e grotescas repletas de te-
mas escatológicos, urbanos e absurdos. Maior parte desse 
universo construído por ele sob o efeito de alucinógenos 
e postos no papel em puro fluxo de consciência. Foi nes-
se período que escreveu a obra mais conhecida, Almo-
ço Nu (1959), lançado no Brasil pela Ediouro, em 2005, 
com outro livro dele, Junky (1953). 

Burroughs também foi responsável pela popu-
larização da técnica cut-up, que já havia surgi-
do em meio aos surrealistas na década de 1920. 
Ainda antes de a teoria contemporânea discutir 
o fenômeno da intertextualidade, como apon-
ta o poeta paranaense Rodrigo Garcia Lopes, 
Burroughs trabalhou o conceito da colagem 
cubista e dos procedimentos do Dadaísmo para 
a narrativa. “Cortava tiras de textos da Bíblia, 
jornais, Shakespeare e os diálogos de um filme-B, 
por exemplo, e então os justapunha com textos 
seus e reescrevia o resultado”. O efeito, que pode 
ser conferido em livros como A Máquina Macia 
(1961), O Ticket que Explodiu (1962) e Expresso 
Nova (1964), gera um ‘corpo’ hipertextual. “A des-
continuidade provocada pelo vírus tornava o tex-
to uma zona de turbulência, ou simulava efeitos de 
simultaneidade, como se estivéssemos vendo vários 
canais ao mesmo tempo”.

Jack Kerouac (1992-1969) deveria ser jogador de 
futebol americano, mas se tornou escritor. Em 1957, 
lança, f inalmente, On The Road, que escrevera no co-
meço da década e que não conseguia publicar devido 
à linguagem inovadora, batizada de ‘prosódia bop’, o 
equivalente literário do jazz bop. Contam que Kerouac 
cortou grandes folhas de papel manteiga, as juntou 
com fita adesiva e as ajustou a máquina de escrever, 
o que lhe pouparia o tempo de repor as páginas. As-
sim, sob o efeito de benzedrina, escreveu o original 
do livro em três semanas. 

On The Road (L&PM, 2004, 2008) conta as viagens 
pelos Estados Unidos da década de 1940 de Dean 
Moriarty e Sal Paradise, que aludem ao próprio 
Kerouac e a Neal Cassady, difundindo a paz e 
a liberdade pura e plena. O livro o consagrou 

mundialmente. As pessoas quiseram mais de 
Moriarty e Paradise, mas Kerouac que-

ria ser ele mesmo, o tímido, 
simples e introspec-

tivo Keroauc, 

voltar a ser apenas o jovem conservador, de 
família católica, o que nunca conseguiu. Li-
vros como Os vagabundos iluminados (es-
crito em 1952, publicado em 1955. L&PM, 
2004), Os Subterrâneos (1958. L&PM, 2006) 
e Visões de Cody (integralmente lançado 
só em 1973. L&PM, 2009) apenas o ratifi-

caram como um solitário conhecido.

No final da vida, isolou-se na caba-
na sem luz e janelas do amigo La-

wrence Ferlinghetti. Dava conta 
de uma garrafa de bebida alco-

ólica por dia e sofria com pa-
ranoias. Escreveu ali Big Sur 

(L&PM, 2009), considerado 
o romance mais honesto e 

talvez o mais radical da 
carreira. O que se lê ali, 

de fato, é a degrada-
ção do pensamento 

de Kerouac, já dete-
riorado física e mental-

mente. De lá voltou para 
casa da mãe, tendo delírios, 

preso nas próprias reflexões 
até que faleceu aos 47 anos, 

em decorrência de uma hemor-
ragia causada por uma cirrose.

“Burroughs foi um mentor, fonte 
de informação e ideias na for-
mação do movimento, além de 
ampliar fronteiras da narrativa 
em prosa. Kerouac se destaca 
pela criação literária e por ter 

sido o personagem beat por 
excelência, responsável di-
reto por sua populariza-
ção. Se Ginsberg foi um 
místico da beat, Kerouac 

encarnou essa mística”.

Herança 
cultural

Eles reintegraram a poesia à fala, ele-
varam a linguagem da prosa e da poesia, e 

conquistaram para a literatura liberdade de 
expressão. Talvez essa seja a parcela mais im-

portante do legado da beat, que, como afirma 
Willer, deve ser preservado e defendido. “Nesse 

campo, os beats ganharam todas: o veredicto do 
Supremo Tribunal norte-americano, liberando Naked 
Lunch em 1966, apesar dos cus falantes e perversidades, 
inviabilizou, desde então, a censura de obras literárias”.

Por mais que seja um movimento essencialmente 
literário, não há como falar de beat generation sem 
um pouco de música. Também alcançou o cinema e a 
fotografia com Robert Frank e Alfred Leslie, a pintura 
com Larry Rivers, a escultura, mas a beat foi mais sono-
ra, “tem discografia”.

A beat cresceu com o jazz bop, mas influenciou o 
rock, o pop, o country e até o rap. “Lester Young, Dizzie 
Gillespie, Charlie Parker, Thelonius Monk e Lennie Tris-
tano, passando por Bob Dylan (com quem Ginsberg fez 
parcerias), Ray Charles (que homenageou Kerouac em 
Hit the Road, Jack), Janis Joplin (Mercedes Bens tem letra 
de Michael McClure), Jim Morrison e Ray Manzarek (do 
The Doors, que fez récitas junto com McClure).

O The Grateful Dead recebeu Ginsberg em shows, 
Laurie Anderson contracenou com Burroughs, Philip 
Glass compôs uma ópera sobre temas de Ginsberg e 
o The Band se apresentou com Ferlinghetti em um 
concerto filmado por Scorsese. 

Depois disso queria eu que esta matéria tivesse 
sido escrita em notas musicais. Melhor ainda se 
fosse jazz, daqueles que fizeram de 1940 e 1950 
décadas mais sonoras. Algo ao estilo Charlie Pa-
rker, poderia ser. As vírgulas e os pontos dessas 
frases toscas seriam os beat, a batida rítmica 
típica a esse gênero musical, e assim eu iria 
de beat a beat até cantar toda uma gera-
ção, culminando numa linha melódica gu-

tural rasgada de improviso até formar 
um bop. Mas, não foi. Como diria 

Felipe Pena, escrevo, por que não 
sei fazer música. Ou porque 

me falta beatitude.
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